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BESİN ZİNCİRİ

SU DÖNGÜSÜ

AZOT DÖNGÜSÜ

KARBON DÖNGÜSÜ

EKOSİSTEMDE MADDE VE ENERJİ 
AKIŞI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



➜➜ Ekosistemlerde enerji akışında üretici, tüketici ve saprofit beslenme özelliğine 
sahip olan canlılar etkili olmaktadır.
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➜➜ Canlılar sahip oldukları beslenme özelliklerine bağlı olarak besin piramidi üze-
rinde gösterilir.

➜➜ Canlıların bulunduğu her bir basamağa trofik düzey adı verilir.

➜➜ Ototrof Canlılar: 1.Trofik Düzey

➜➜ Otçul Canlılar: 2.Trofik Düzey

➜➜ Etçil Canlılar: 3.Trofik Düzey



➜➜ Bir ekosistemde yer alan canlılar arasında ki besin ve enerji aktarım bağlantısı-
dır.

BESİN ZİNCİRİ



➜➜ Birbiri ile beslenme bakımından ilişki içinde olan besin zincirlerinin meydana 
getirdiği ilişkilere denir.

BESİN AĞI



BESİN PİRAMİDİ

➜➜ Bir besin zincirini oluşturan canlıların piramit üzerine yerleştirilmesi sonucu 
oluşturulan sistemdir.



Bir besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru 
neler değişir?
➜➜ Biyokütle azalır.

➜➜ Aktarılan enerji miktarı azalır.

➜➜ Aktarılan enerji oranı sabittir. (%10 kuralı)

➜➜ Zehirli madde birikimi artar.

➜➜ Toplam birey sayısı azalır.

➜➜ Vücut büyüklüğü genellikle artar.



Bir su ve kara ekosisteminde basit bir besin zinciri nasıl 
gösterilir?



MADDE DÖNGÜLERİ

SU
DÖNGÜSÜ

Yoğunlaşma

Yağış
Terleme

Buharlaşma

Sızma

➜➜ Canlılar olmasa bile gerçekleşebilir.

SU DÖNGÜLERİ



KARBON DÖNGÜSÜ

➜➜ Atmosferde ki karbondioksitin azaltılmasında ototrof beslenen canlılar ön plana 
çıkmaktadır.

➜➜ Fosil kaynakların yakılması, solunum gibi süreçler ile atmosferde karbondioksit 
yoğunluğu artar.

Güneş ışığı
KARBON DÖNGÜSÜ

Fotosentez

Karbon

Ölü canlı kalıntıları 
ve atıkları

Fosil yakıt

Solunum

Solunum

Fosil yakıtların 
yakılması

  CO2 
döngüsü



AZOT DÖNGÜSÜ

Denitrifikasyon

Yıldırım

Atmosfer Azotu

Organik Madde

Ötrofikasyon

Süzülme

Karışma

Nitrifikasyon

Nitrifikasyon
Amonyum, Nitrit, Nitrat

NH4+⇒ NO2-⇒ NO3-



➜➜ Azot bağlayıcı bakteriler (Rhizobium ve Siyanobakteri) atmosferde ki azotu 
(N2)’yi toprakta amonyağa(NH3)’e dönüştürür.

➜➜ NH3 yapısına toprakta H atomu ilave edilerek NH4(amonyum) elde edilir.

➜➜ Yıldırım ve şimşek sonucunda da toprakta NH3 miktarı artar.

➜➜ Amonyak ve amonyum molekülleri nitrit ve nitrat bakterilerinin etkisiyle nitrata 
kadar dönüşür.

➜➜ Bitkiler topraktan nitrat ve amonyum moleküllerini alarak fotosentez sırasında 
kullanarak aminoasit üretirler.



➜➜ Denitrifikasyon bakterilerinin faaliyeti sonucunda atmosferde azot gazı artar.

Amonyum (NH+
4)  Nitrit (NO2)  Nitrat (NO3)

Nitrit

bakterileri bakterileri

Nitrat

Nitrat ve amonyum  Aminoasit  Bitkisel protein
Fotosentez

sentezi

Protein

Ölü organizmalar ve organik atıklar  Amonyak ve amonyum
Ayrıştırıcılar

Nitrat (NH-
3)  Nitrit (NO-

2)  Diazotmonoksit (N2O)  Azot gazı (N2)
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